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Elektriğin kimyası

ì Elektriği anlamak için, maddenin yapı taşı olan atomun yapısını 
anlamak gerekir. 

ì Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde 
denir. Bir madde ile aynı özellikleri taşıyan en küçük parçacığa o 
maddenin atomu denir. 

ì Atomlar dünya koşullarında sürekli hareket halindedir. Bir atomun 
ortalama titreşim hızı saniyede 400 metre mesafe kat edebilecek 
büyüklüğe eşittir. Atom ısındıkça hareketi artar. -273 santigrat (0 
Kelvin) derecede atomların hareketi durur.

ì Saniyede 1 milyar atomu sayabilen bir bilgisayar programı, 1 toz şeker 
tanesindeki atom sayısını bir milyon yıldan fazla sürede sayabilir.
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Elektriğin kimyası

ì Bohr modeline göre atomlar proton, nötron ve 
elektron adlı üç parçadan oluşur. Atomda bulunan 
bu taneciklere atomun temel tanecikleri veya atom 
altı parçacıkları denir.
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ì Protonlar pozitif (+) yüklü, elektronlar negatif (-) yüklüdür.

ì Protonun kütlesi, elektrondan 1836 kat büyüktür.

ì Maddenin kimliğini, çekirdekte bulunan proton ve nötron sayısı belirler. 

ì Çekirdekteki proton ve nötronlar, nötronların nükleer enerjisi ile bir 
arada kalır.



Elektriğin kimyası

ì Yörüngedeki elektronlar, çekirdekteki protonların elektriksel çekim 
kuvveti ile yörüngede kalır. Elektronun yörüngedeki hızı yaklaşık 
7,200,000km/saattir.

ì Bir atom en fazla 7 yörüngeye sahip olabilir. 

ì Atomun son yörüngesine Valans Bandı denir. Valans Bandında 
bulunan elektronlara serbest elektron denir. 
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Bakır atomu Valans
bandındaki serbest elektron



Elektriğin kimyası

ì Bir atomun valans bandındaki serbest elektronlar atomun diğer 
elektronlarına göre daha fazla enerjiye sahiptirler. Bu durumda 
maddelere dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında, örneğin dışarıdan 
enerji uygulandığında, ısıtıldığında veya sürtünme yoluyla, serbest 
elektronlar çekirdeğin çekim kuvvetini aşacak enerjiye sahip olurlar ve 
kendi atomundan kopabilirler. Serbest elektronlar yörüngelerinden 
çıktıktan sonra bir başka atomun son yörüngesine bağlanır. Bu 
durumda iki atom arasında elektrik akımı oluşmuş olur.
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Elektriğin kimyası

ì Bir bakır kabloya bir tarafından elektrik yükü (V) uygulandığında 
serbest elektronların harekete geçmesi sağlanır. 

ì Elektronların tek yönlü bu hareketine elektrik akımı denir. 

ì Kablo üzerinden birim zamanda geçen elektron miktarı akımın 
miktarını (A) gösterir.
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Elektriğin kimyası

ì Valans bandında 3 veya daha az elektron bulunduran tüm atomlar 
iletkendir (Helyum hariç). 

ì En iyi iletkenler, Valans bandında 1 elektron bulunan altın, bakır ve 
gümüştür. 

ì Bakır daha düşük maliyetli olduğu için elektrik ve elektronikte en fazla 
kullanılan iletkendir.

ì Tüm metaller, içme suyu, insan vücudu, asit, baz ve tuz çözeltileri 
iletkendir.
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Elektriğin kimyası

ì Valans bandında 5 veya daha fazla elektron bulunduran tüm atomlar 
yalıtkandır. 

ì Bir maddenin iyi bir yalıtkan olması için son yörüngesinde 8 veya daha 
fazla elektrona sahip olması gerekir. Bu tür maddeler elektron 
açısından doymuş maddedir ve yörüngesinden elektron koparmak 
oldukça zordur. Son yörüngesinde 8’ den az elektrona sahip maddeler 
yüksek sıcaklıkta iletken hale geçebilir. Örneğin cam 300oC den yüksek 
sıcaklıklarda iletkendir.
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Elektriğin kimyası
ì Valans bandında 4 elektron bulunduran atomlar yarı iletkendir. 

ì Yarı iletken maddeler ne iyi bir yalıtkan, ne de iyi bir iletkendir. Yarı 
iletkenlere ısı, ışık, gerilim gibi dış etki uygulandığı sürece bir miktar valans
elektronu serbest hale geçer ve iletkenlik kazanırlar. 

ì Yarı iletkenlerden özellikle Silisyum ve Germanyum; günümüz elektronik 
devrelerinde kullanılan transistör, diyot gibi elemanların yapımında, 
bütünleşik devrelerde sıkça kullanılırlar. 
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Elektriğin kimyası
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Madde Türü Kullanım alanı

Germanyum (Ge) Atom Diyot, transistör, bütünleşik devre

Silikon (Si) Atom Diyot, transistör, bütünleşik devre

Selenyum (Se) Atom Diyot

Bakır oksit (CuO) Molekül Diyot

Galliyum Arsenid (GaAs) Molekül Tünel diyot, lazer, fotodiyot, led

Indiyum Fosfur (InP) Molekül Diyot, transistör

Kurşun Sülfür (PbS) Molekül Güneş pili, fotosel

ì Elektronikte kullanılan bazı yarı iletkenler



Elektriğin kimyası
ì Katı madde atomları kristalize bir yapı oluşturur. Bu yapıyı oluşturmak için 

atomlar birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanırlar. Kovalent bağ, bir atomun 
valans yörüngesindeki serbest elektronların atomlardakiler ile etkileşimi ile 
oluşur. 
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Elektriğin kimyası
ì Yarı iletken Silisyum ve Germanyum kristallerinin iletkenlik özelliği, bazı 

maddeler ile karıştırıldıklarında değişir. Bu işleme katkılama, ortaya çıkan 
malzemeye katkılı malzeme denir.

ì Katkılı malzemeler N tipi ve P tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

ì N ve P tipi maddelerin bir arada kullanılması ile diyot ve transistör üretilir. 
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N tipi P tipi

Anot (+) Katot (-)



Elektriğin kimyası
ì N tipi yarı iletken, bir Germanyum yada Silisyum kristaline valans

yörüngesinde 5 elektron bulunan bir Arsenik (As), Fosfor (P), Bizmut (Bi) veya 
Antimon (Sb) atomu eklenmesi ile elde edilir. Bu durumda katkı atomun 4 
serbest elektronu, silisyum atomlarının birer (4) serbest elektronu ile 
kovalent bağ oluşturur ve katkı maddesinin 5.elektronu serbest kalır. Serbest 
kalan bu elektron iletkenliği arttırır. 
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Elektriğin kimyası
ì P tipi yarı iletken, bir Germanyum yada Silisyum kristaline valans

yörüngesinde 3 elektron bulunan bir Alüminyum (Al), Bor (B), Galyum (Ga) 
veya İndiyum (In) atomu eklenmesi ile elde edilir. Bu durumda katkı atomun 
3 serbest elektronu, silisyum atomlarının birer (3) serbest elektronu ile 
kovalent bağ oluşturur. Bu durumda bir silisyum elektronu açıkta kalır ve bağ 
oluşturamaz ve elektron boşluğu oluşur.
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Birimler ve Semboller
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Nicelik Birim Sembol Açıklama

Gerilim Volt V İki uç arasındaki potansiyel fark

Akım Amper I Bir iletkenden birim zamanda geçen elektron sayısı

Elektrik 
yükü Coulomb Q Elektriksel yük miktarı

Güç Watt W 1 saniyede harcanan 1J enerji sayısı

Direnç Ohm R İletkenin akıma karşı koyma miktarı

İndüktans Henry H İndüktans birimi

Frekans Hertz Hz 1 saniyedeki saykıl sayısı

Enerji Joule J Enerji birimi

Kapasite Farad C Kapasitansın depolayabildiği enerji miktarı



Birimler ve Semboller
ì Elektriksel hesaplamalarda çeşitli çarpanlar kullanılmaktadır.
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Ön ek Kısaltma Çarpan
tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo K 103

- - 100

santi c 10-2

mili m 10-3

mikro μ 10-6

nano n 10-9

piko p 10-12

ì Örneğin:

1. 0,077A akım kaç mA?

2. 1496 kHz frekans kaç MHz?

3. 30000 mV gerilim kaç V?



Elektrik yükü
ì Elektrik yükü veya elektriksel yük, bir maddenin elektrik yüklü diğer bir 

maddeyle yakınlaştığı zaman meydana gelen kuvvetten etkilenmesine sebep 
olan fiziksel özelliktir. 

ì Bir cisim olması gerekenden fazla elektrona sahipse negatif yüklü, olması 
gerekenden az elektrona sahipse pozitif yüklü, Elektron sayısı proton sayısına 
eşitse yüksüzdür (nötr).
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ì Pozitif ve Negatif olmak üzere iki tür elektriksel 
yük vardır. Pozitif yüklü maddeler, diğer pozitif 
yüklü maddeler tarafından itilirken, negatif yüklü 
olanlar tarafından çekilir; negatif yüklü maddeler 
de negatif yüklüler tarafından itilir ve pozitif 
olanlar tarafından çekilir. 



Elektrik yükü
ì Elektrik yükünün ölçü birimi Coulomb (C) dur. 

ì 1C  = 6,24 x 1018 elektrona eşittir. 

ì Coulomb Kanunu cisimlerin elektriksel yüklerinin birbirine etkisini tanımlar. 
Buna göre, iki noktasal yükün arasındaki elektrostatik kuvvet yüklerin skaler
çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
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F: elektrostatik kuvvet
q1 ve q2: yük büyüklükleri
r: yüklerin arasındaki skaler uzaklık
k: Coulomb sabiti ( k=9×109 N⋅m2/C2)

" = $ %& %'
('



Elektrik akımı

ì Elektrik akımı, bir iletken kesitinden birim zamanda geçen 
elektrik yükü miktarıdır. Birimi Amper(A)’ dir. 

ì 1 Coulomb yani 6,24 x 1018 elektronun bir saniyede kesit 
üzerinden geçmesine 1 Amper denir. 

ì Bir enerji kaynağının bir iletkenden akım geçirebilme yeteneğine 
Elektro Motor Kuvvet (EMK) denir.
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I: akım miktarı
Q: elektrik yükü
t: zaman

! = #
$



Gerilim

ì Gerilim, voltaj veya elektriksel potansiyeli fark; elektronları maruz 
kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir. 
Bir elektrik alanı içindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da 
tarif edilir. 

ì Gerilim birimi Volt, simgesi V dir.
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Elektron akış yönü

ì Pilin eksi ucunda elektron fazlalığı, artı 
ucunda elektron eksikliği bulunur. Devre 
tamamlandığında elektronlar eksi uçtan 
çıkıp artı uca ilerler.

ì Pil, elektromotor kuvveti sayesinde 
sürekli olarak eksi ucundaki elektron 
fazlalığı korur.



Direnç ve Özdirenç

ì Bir iletkenin, üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği mukavemete 
direnç denir. Direnç büyüklüğü birimi ohm(Ω) dur.

ì Direnci sıfır olan bir madde teorik olarak süper iletken olarak 
adlandırılır (Örneğin -269oC de kurşun elementi). 

ì Bir iletkenin direnci temel olarak üç değişkene bağlıdır. 

1. İletkeni oluşturan maddenin özdirenci: Özdirenç, maddedin geometrik 
formundan bağımsız olarak, kimyasal özelliklerine göre akıma karşı 
mukavemetidir.

2. İletkenin geometrisi: İletkenin direnci, uzunluğu ve kesit alanının 
değişmesi ile değişir.
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Direnç ve Özdirenç

ì Bir iletkenin direnci aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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R: direnç
ρ : özdirenç
L: iletken uzunluğu (m)
A: iletken kesit alanı (m2)

! = ρ
#
$

Lì Örneğin, 8m uzunluğundaki bakır telden 
yapılmış bobinin kesit alanı 1mm2 ise bobinin 
direnci (Bakır ρ = 1,724x10'(): 

ì ! = ρ )
* = 1,724/10'(/ (

0123 = 0,13792 Ω



Direnç ve Özdirenç
ì Maddelerin özdirenci sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Bazı elementlerin 20oC 

sıcaklıkta özdirenç ve iletkenlik değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Madde Özdirenç Bağıl iletkenlik
Direncin sıcaklık 
katsayısı (Her oC

için)

Gümüş 1,59×10−8 6,30×107 0,0038

Tavlanmış bakır 1,72×10−8 5,81×107 0,00393

Sert bakır 1,68×10−8 5,95×107 0,00386

Alüminyum 2,65×10−8 3,77×107 0,00429

Demir 9,71×10−8 1,03×107 0,00651

Cıva 98×10−8 0,0009×107 0,1
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